
GPS Locator
Rychlá uživatelská příručka - CZ
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Nabíjení

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Pro nabíjení 
používejte výhradně nabíjecí adaptéry s proudem 1 A a 
napětím 5 V společně s dodávaným nabíjecím kabelem. 
Při použití jiného než doporučovaného adaptéru nebo 
kabelu může dojít k poškození Vašeho zařízení.

Seznámení se s LAMAX GPS Locator
1) Signalizační LED dioda
2) Mikrofon
3) Reset
4) Reproduktor
5) Šroubek krytky SIM karty
6) Slot na Nano SIM kartu
7) Magnetický konektor napájení
8) SOS tlačítko, Vyp/Zap

Kompletní manuál
Kompletní manuál je dostupný ke 
stažení v aplikaci LAMAX Tracking, 
pomocí QR kódu vpravo nebo  
na následujícím odkazu.

www.lamax-electronics.com/gps-locator/

Poznámky k SIM kartě
- Přibalená SIM karta je připravena k použití bez dalších 

kroků.
- SIM karta musí mít vypnutý PIN a aktivovaný datový 

tarif.       Pokud si nejste jisti, můžete funkčnost ověřit 
v mobilním telefonu.

První kroky s LAMAX GPS Locator

- Vyndejte SIM kartu z balení a vylomte z rámečku kartu  
o velikosti Nano nebo vezměte svou o stejné velikosti.

- Vložte do zařízení SIM kartu, vizte obrázek na straně  č. 4.

1) Zprovoznění LAMAX GPS Locator

2) Instalace aplikace LAMAX Tracking

Pro plné využití všech funkcí zařízení je zapotřebí 
mobilní aplikace LAMAX Tracking, která je zdarma 
dostupná na Google Play a Appstore.
www.lamax-electronics.com/download/lamax-tracking/app

3) Registrace uživatele

Vyplňte E-mail (1) a heslo (2). Klikněte na “Zaslat 
ověřovací kód”(3). Objeví se časomíra, která ukazuje 
dobu, za kterou si můžete poslat kód znovu. Zkontrolujte 
vaši e-mailovou schránku včetně složky SPAM  
a opište ověřovací kód.

4) Registrace zařízení

Pro přidání zařízení k Vašemu účtu si připravte 
10místné ID zařízení, které najdete na prodejním 
balení na stříbrném štítku.

5) Základní nastavení zařízení

Na úvodní obrazovce s mapou vstupte do nabídky “Menu” 
-> “Nastavení aktuálního zařízení” a zde nastavte:

“Telefonní číslo správce” - Číslo Vašeho mobilního 
telefonu.
“Předvolené SOS kontakty” - Telefonní čísla, která 
jsou určena jako příjemci SOS volání ze zařízení  
LAMAX GPS Locator.
“Telefonní seznam” - Telefonní čísla, která se dovolají 
na zařízení LAMAX GPS Locator. 

* Všechna telefonní čísla zadávejte v mezinárodním 
formátu bez mezer +420123456789.
** Pokud nezadáte číslo správce, bude možné se na 
zařízení dovolat z libovolného telefonního čísla. Pokud 
číslo správce zadáte, bude možné se dovolat pouze 
z čísel, která jste v aplikaci zadali do SOS kontaktů, 
telefonního seznamu nebo čísla správce.
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- Nasaďte zpět krytku  
a zašroubujte šroubek.

- Zapněte zařízení podržením 
tlačítka   “Zapnout/Vypnout”.
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- Pomocí přiloženého šroubováčku 
odšroubujte šroubek v ochranné 
krytce.

1

- Nehtem odeberte krytku pohybem 
vzhůru od místa pro šroubek. 
Posuňte pojistku SIM  slotu podle 
znázorněné šipky do polohy 
„OPEN“, vložte Nano SIM kartu  
a posuňte pojistku zpět do polohy 
„LOCK“.
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- Svítí 3s - zařízení se zapnulo.
-          Nabíjení: Svítí modře - zařízení se nabíjí. 

     Nesvítí - zařízení je nabité.
- Bliká modře jednou za 2 s - zařízení hledá mobilní signál.
- Zhasnutá - zařízení je online.

LED dioda a její význam
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Rýchla používateľská príručka - SK
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Nabíjanie

Pred prvým použitím zariadenie nabite doplna. 
Pre nabíjanie používajte výhradne nabíjacie 
adaptéry s prúdom 1 A a napätím 5 V, spoločne  
s dodávaným nabíjacím káblom. Pri používaní iného 
než doporučeného adaptéru alebo káblu, môže dôjsť  
k poškodeniu Vášho zariadenia.

Zoznámenie sa s LAMAX GPS Locator
1) Signalizačná LED dióda
2) Mikrofón
3) Reset
4) Reproduktor
5) Skrutka krytky SIM karty
6) Slot na Nano SIM kartu
7) Magnetický konektor napájania
8) SOS tlačidlo, Vyp/Zap

Kompletný manuál
Plný manuál je dostupný na 
stiahnutie v aplikácii LAMAX 
Tracking, pomocou QR kódu 
vpravo alebo na nasledujúcom 
odkaze. 

Poznámky k SIM karte
- Pribalená SIM karta je pripravená k použitiu bez 

ďalších krokov.
- SIM karta musí mať vypnutý PIN a aktivovaný dátový 

tarif.        Pokiaľ si nie ste istí, môžete funkčnosť overiť 
v mobilnom telefóne. 

Prvé kroky s LAMAX GPS Locator

- Vyberte SIM kartu z balenia a vylomte z rámiku kartu 
vo veľkosti Nano SIM, alebo vezmite svoju vo rovnakej 
veľkosti.

- Vložte do zariadenia SIM kartu, viď obrázok na strane č. 4.

1) Uvedenie do prevádzky LAMAX GPS Locator

2) Inštalácia aplikácie LAMAX Tracking

Pre plné využitie všetkých funkcií zariadenia je potrebná 
mobilná aplikácia LAMAX Tracking, ktorá je zdarma 
dostupná na Google Play a Appstore. 
www.lamax-electronics.com/download/lamax-tracking/app

3) Registrácia používateľa

Vyplňte e-mail (1) a heslo (2). Kliknite na „Zaslať 
overovací kód“(3). Objaví sa časomiera, ktorá ukazuje 
dobu, za ktorú si môžete poslať kód znovu. Skontrolujte 
vašu emailovú schránku, vrátane priečinky SPAM  
a odpíšte overovací kód.

4) Registrácia zariadenia

Pre pridanie zariadenia k Vášmu účtu si pripravte 
10místné ID zariadenia, ktoré nájdete na predajnom balení  
na striebornom štítku.

5) Základné nastavenie zariadenia

Na úvodnej obrazovke s mapou vstúpte do ponuky  
„Menu“ -> „Nastavenie aktuálneho zariadenia“ a tu nastavte:

“Telefónne číslo správcu” - Číslo Vášho mobilného 
telefónu.
“Predvolené SOS kontakty” - Telefónne čísla, ktoré  
sú určené ako príjemcovia SOS volania zo zariadenia 
LAMAX GPS Locator.
“Telefónny zoznam” - Telefónne čísla, ktoré sa dovolajú 
na zariadenie LAMAX GPS Locator.

* Všetky telefónne čísla zadávajte v medzinárodnom 
formáte bez medzier +421123456789.
** Ak nezadáte číslo správcu, bude možné sa na 
zariadenie dovolať z ľubovoľného telefónneho čísla. 
Ak číslo správcu zadáte, bude možné sa dovolať  
iba z čísel, ktoré ste v aplikácii zadali do predvolených SOS 
kontaktov, telefónneho zoznamu alebo čísla správcu.
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GPS Locator

- Svieti 3s - zariadenie sa zaplo.
- Nabíjanie: Svieti modro - zariadenie sa nabíja.
        Nesvieti - zariadenie je nabité.
- Bliká modro raz za 2 s – zariadenie hľadá mobilný signál.
- Zhasnuté – zariadenie je online.

LED dióda a jej význam
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www.lamax-electronics.com/gps-locator/

- Nasaďte späť krytku  
a zaskrutkujte skrutku.

- Zapnite zariadenie podržaním 
tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“.
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- Pomocou priloženého skrutkovača 
odskrutkujte skrutku v ochrannej 
krytke.
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- Nechtom odoberte krytku 
pohybom nahor od miesta pre 
skrutku. Posuňte poistku SIM 
slotu podľa znázornenej šípky 
do polohy „OPEN“, vložte Nano 
SIM kartu a posuňte poistku 
späť do polohy „LOCK“.
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